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 عن المؤسسة 

ي عام  
ي جمهورية مرص    2019مؤسسة فاروق حسن  للثقافة والفنون هي مؤسسة مستقلة أنشئت ف 

ي مدينة القاهرة ف 
ف 

المؤسسة حي الزمالك العريق كمقر    ختارتأ.  جتماعي ال من وزارة التضامن    ٢٠١٩لسنة    ٨٧٢رقم  شهار  إالعربية وتحمل  
 .لها الذي يعتتر بيت الفنون ف  مرص

بالنشا المؤسسة  ي ط  تهتم 
ي   الفن 

الثقافة    البداعوجميع فروع    والثقاف  الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن  قادرة عىل  ومكونات 
 .  لإلنسان البداعيةستيعاب كل الممارسات إ

 األهداف

ي تنمية النشاط  ●
ي  الفن 

 . ومكونات الثقافةوجميع فروع البداع  والثقاف 
 . ت جاذبة للشبابخلق مجاال  ●
 . والمواهب الصيلة  الخالقة البداعية دعم أصحاب الطاقات  ●
 . إقامة أنشطة ومسابقات فنية وثقافية ●
 . المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها احتضان  ●

 جوائز الفنون 

منح
ُ
ئ أو مؤسسير  عىل النح جوائز الفنون ت ي للثقافة والفنون لفنانير  مرصيير  معارصين نشر

و  التابعة لمؤسسة فاروق حسن 
ي والتمتر  عىل أساس ال  لجان التحكيم ختياره بواسطةإالذي يتم 

 .بداع والتفرد الفن 

ي وسائل   مجلس أمناء تقدم الجائزة من قبل
ي مرص وتتم تغطيتها ف  شن 

ي ف 
ي المشهد الثقاف 

المؤسسة بحضور قادة بارزين ف 
 .العالم

 

 2021للعمارة لعام  الفنون الدورة الثانية جوائز 
 

وجودة الحياة ، لما لها من نواحي وظيفية وبرصية، مما يجعلها    سلوبإبتعتتر العمارة من الفنون المتعلقة بشكل مباشر  

ي تشكيل ثقافة المجتمع بشكل عام.  أمكون 
 ساسي ف 

ي  ومن منطلق حرص المؤسسة عىل ال 
  بداعاتهم إطالق  إالمعماريير  عىل  ثراء الحركة المعمارية وتشجيع شباب  إسهام ف 

الثقافية والفنية، كما  هداف المؤسس أتكون موضوعاتها متوافقة مع    لألفكار تقوم المؤسسة بتنظيم مسابقة معمارية   ة 

ي تهم مجتمع المعماريير  بشكل  المعارصة للمجتمع المرصي    حتياجاتوال   هتماماتالتعكس  
بشكل عام، والقضايا الن 

 خاص. 

 

 

ي  مارة لهذه الدورة  تمنح جوائز العن  أوقد قررت المؤسسة  
 
وعات الفائزة ف لتصميم    لألفكار مسابقة معمارية  للمشر

   المرصي المعارص... المسكن  

 

 

 

 

 

http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1/
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 ما بعد الجائحةالمسكن ... رؤية معارصة ل
 

 

 مقدمة:  

 
ل مرسح   لي اختياري، واصبح المت  

ي حجر مت  
كل    لداءاثناء مرورنا بجائحة كورونا، اضطررنا لقضاء كل اوقاتنا ف 

الحياتية،   وممارسة    فبالضافةاالنشطة  عمل  مكان  اصبح  والسكن،  للراحة  االصلية كمكان  ل  المت   لوظيفة 

فيهية كممارسة الرياضة، وعزف الموسيق  والقراءة والدراسة عن بعد،   عزل والرعاية  لل  و الهوايات واالنشطة الت 

ي بعض الحاالت لفراد  الطبية
ورة االشة ف  ي كثتر من  لعادة، وقد شكلت هذه التجربة رص 

الثوابت، ومن  النظر ف 

 . اهمها شكل المسكن

 

 موضوع المسابقة: 

 
،    مبن  تصميم   ي

وتعكس    الناشئة،  لألش   المختلفة  ياجاتاالحتن من نماذج سكنية متنوعة لتتناسب مع  كو مسكن 

المتسارع   المعارص التطور  الحياة  تحقق  ،  لسلوب  ي 
الن  المعمارية،  الفكار  أفضل  الحصول عىل  بهدف  وذلك 

وط الواردة بهذه الكراسةالكفاءة   للرسر
ً
، وذلك وفقا  . الوظيفية والبيئية للمستخدمير 

 
 المسابقة:  جوائز

 
 الجائزة الول: خمسون ألف جنيه مرصي.  ●

 الجائزة الثانية: ثالثون ألف جنيه مرصي.  ●

ون ألف جنيه مرصي.  ●  الجائزة الثالثة: عرسر

ة. جوائز تشجيعية: يتم منح شهادات تقديرية  ● وعات المتمتر   للمرسر

 

 

ح:   الموقع المقتر

 
ال الموقع، بحيث  للمتسابق حرية اختيار   االقاليم  ي احد 

العربية  جغرافيةيقع ف  بحيث يكون    ، لجمهورية مرص 

مع قطع  ضمن   التصميم  توافق  مراعاة  مع  السكنية،  لالستخدامات  الجديدة  المدن  ي 
ف  المتاحة  ي 

  االراض 

اء،  الخصائص العمرانية   ح مثل توجيه االرض والشوارع والخدمات المحيطة والمسطحات الخرص  للموقع المقت 

ي المتبعةتطبيق مع 
ي المنطقة المختارة قوانير  المبان 

 . ف 
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 المسابقة  فاهدا

 
ي اسلوب الحياة المعارصة متسارعال مع التطور 

،  ا التطور لهذ المواكب تصميم المسكن واجب   المعماري يقع عىل عاتق   ،ف 

خالل   مكان  من  لجعله  المبتكرة  الحلول  وايجاد  للمسكن  التقليدي  الشكل  ي 
ف  النظر  معاعادة    االستخدامات   متوافق 

ي االعتبار  ،  المستحدثة
لتحقيق االستفادة القصوى   مبتكرة  حلول  بإيجاد   كما انه مطالب  ،الجوانب االقتصاديةمع االخذ ف 

كةالفراغات كافة   من  ي  المبن  داخل  المشت 
 . السكن 

 

 

 

 : اهداف معمارية

االحت • المرصية  تلبية  لألشة  الوظيفية  وتحقيق  الناشئةياجات  ي  ، 
ف  الداخلية    توظيفالمرونة  المسطحات 

 . لالستخدامات المختلفة

 الرؤية المستقبلية للمسكن. المستجدات وتعكس تتوافق مع وضع رؤى وحلول مبتكرة  •

كة    االستفادة القصوى من  • ي والسطح  كمناطق الردود، او سواء الغتر مبنية  الفراغات المشت 
،  المبنية كالدور االرض 

  وايجاد حلول مبتكرة الستخدامها كخدمات للسكان. 
 
 

 

 اهداف اجتماعية: 

ي المرصي والعادات المحلية للسكان. المبتكرة نابعة من الموروث ر مراعاة أن تكون الفكا •
 الثقاف 

، المبن  وضع اسس للتجميع عىل مستوى  • ي
 وعالقتها بتكوين المجتمع المصغر للسكان.   السكن 

 المختلفة الحالية والمستقبلية.  واحتياجاتها  وافق مع أحجام الش الت •

كة، بما يتناسبالية تحديد  •  ومدى االختالط والتداخل المسموح.  حجم الش   مع الستخدام الفراغات المشت 
 

 

 : اقتصاديةأهداف 
 فيذ بأعىل كفاءة وأقل تكلفة. موديولية قابلة للتكرار والتنسكنية تصميم وحدات  •

 مان والتكلفة االقتصاديةح مرونة التصميم وال ءة النظم النشائية بما يتيكفا  •

ي اال يمكن استخدام  •
اح مواد بناء التصميم والبناء، و ساليب المحلية ف   . امةستدتحقق اال   ونهو اقتصاديةاقت 

 . المبن  داخلية والخارجية لعنارص ال سهولة الصيانة •

 

 

 : اهداف بيئية
 جغرافية. خصائص الموقع ال االستفادة من •

 تقديم أفكار من شأنها المحافظة عىل معدالت أمنة من الضوضاء وتحقيق الخصوصية.  •

ي الت مواجهة مصادر  •
 . لوث البرصي والسمعي والبينئ

•   
ً
ح وفقا ي  لألقليماستخدام المعالجات المعمارية المالئمة للموقع المقت 

 التابع له.  المناح 

ي الحفاظ عىلي  العمارة مبادئ و   البديلة الطاقةمصادر  استخدام •
اء ف   . البيئةالخرص 
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اطات   التصميمية االشتر
 

 : عىل المستوى المعماري
ام • اطات البنائية العامة لتنظيم اعمال البنباال  االلت   ي اء شت 

حة المنطقةف   . المقت 

ي تجميع  •
ي التصميم الداخىلي للوحدة السكنية وف 

 . المبن   داخلالبعض  مع بعضها  النماذجتحقيق الخصوصية ف 

ي مساحات عنارص االتصال الرأسية   •
بير  الوحدات    الطرقاتكالمداخل و   الفقيةو   ،كالساللم والمصاعد االقتصاد ف 
ي  السكنية

  بما يساعد عىل خفض تكاليف ،  بقدر االمكان  ورات المياه والمطابخ( تجميع عنارص الخدمات )د، وف 
 . ، وسهولة الصيانةالتمديدات الصحية

 يضمن تحقيق القدر المناسب من الضاءة لجميع أجزاء المسكن.  االعتماد عىل الضاءة الطبيعية بما  •

كة بير  السكانتوظيف المبتكرة لتقديم حلول   •
تطبيق اجراءات التباعد االجتماعي عند  مرونة  ، مع  فراغات المشت 

ورة.   الرص 
 

 :  عىل المستوى االنشائى
 .  للمبن  المسموح به   االقص  وذلك الختيار أنسبها طبقا لالرتفاع، المفاضلة بير  طرق النشاء المختلفة •

دمج  • و مع  التقليدية  البناء    طرق  يمكن  الحديثة،  الكىلي الطرق  التصنيع  إل  اللجوء  لبعض    إمكانية  ي 
الجزنئ أو 

حة.   المفردات النشائية بغرض تحقيق الكفاءة االقتصادية للنماذج المقت 

ي تحقق شعة وسهولة االنجاز  افضل المواصفات القياسيةوالوصول إل  ةم النشائيالنظ بساطة •
  واستخدام الن 

 . ئةللبي صديقه   مواد 
 

 المهام المطلوبة 
 

 : تحليلية ودراسات ما قبل التصميمالمهمة االوىل: دراسات 
:  عىل المتسابق توضيح المدخل ي

 التصميمي والفكر المعماري المتبع من خالل عمل دراسات تحليلية تشمل االن 

ح  • ي التصميم    العمرانيةوالمحددات  خصائص  ال، توضح  دراسات تحليلية للموقع المقت 
والبيئية وكيفية توظيفها ف 

ح  . المقت 

ح بالقليم دراسات توضح المالمح الثقافية الخاصة  •  . ، وانعكاسها عىل التصميمالتابع له الموقع المقت 

 وكيفية ترجمتها لفراغات معمارية مالئمة.  ،المرصية الناشئة لألشةدراسات االحتياجات الوظيفية  •

 دراسات انشائية توضح الموديول المستخدم.  •

ي والرأسي النماذج السكنية دراسات لمرونة تجميع  •
 . عىل المستوى االفق 

حة و  االستخداماتدراسات انواع  • ي ريقة طالمقت 
كة للعمارة السكنيةتوزيعها ف   . الفراغات المشت 

 

 تصميم نماذج الوحدات السكنية: المهمة الثانية: 

ي   تصميم
السكن  نماذجعىل    حيث يحتويب   ،المبن   تتناسب مع  ل  حجام،لوحدات سكنية متدرجة اال   متكررة  ثالث 

ة    : كالتالي   ومواصفاتها  ،الناشئةاستخدام الشباب واالش الصغتر
ي  من غرفة نوم و   ة مكونبدون اطفال،    فرد او اشةالستخدام    ، وحدة سكنية عبارة عن استوديو تصميم   ●

فراغ معيشر
 مت  مربــع.   40 ال يزيد عن وحمام ومطبخ، بمسطح

ي فراغ غرفتير  نوم و افراد، مكونة من    4الستخدام اشة مكونة من    ة سكنيةتصميم وحد ●
  حمام ومطبخ،و   معيشر

 . مت  مربــع 80 بمسطح ال يزيد عن

ي غرف نوم وفراغ  ثالث  اد، مكونة من  افر   6تصميم وحدة سكنية الستخدام اشة مكونة من   •
  ير  وحمام  معيشر

   مت  مربــع.   120 بمسطح ال يزيد عن ،ومطبخ

ي لتجميع  •
 النماذج  وضوح الفكر التكوين 

ً
 ورأسيا

ً
ي لتكوين   افقيا

، مع استخدام أساليب تجميع مبتكرة  المبن  السكن 
 تبعد عن الرتابة. 

ي  امكانية    دراسة ●
كة اخرى    حوالسطاالستفادة من الدورين االرض  لممارسة    للسكان  كخدماتواي فراغات مشت 

 للمتسابق. حسب الرؤية التصميمية وذلك  ،مختلفة انشطة
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  المستندات المطلوبة
 

 اللوحات: 
 

ي ملف واحد   سمA1  Landscape (84x59.4  )مقاس  لوحة 2عدد  تقدم المسابقة عىل •
،   PDF مجمعة ف 

ي للمؤسسة  ،   300dpiال تقل عن  بجودة عالية
ون  ي وذلك عىل الموقع االلكت 

االجراءات  كما هو موضح ف 

 التنظيمية. 

 مطبوعةباليد، عىل ان تكون تسليم اعمالهم  بموعد  النهائية فقط سيتم اخطارهم للمرحلة قبل المرشحير    •

ي المعرض يتم تنظيمو ، مم 6 عىل فوم خفيف ةمثبتو  بجودة عالية
مجمعة بشكل رأسي كون ت بحيث ها ف 

وع الواحد.  سم  118.8 بإجمالي اللوحتير  سم وارتفاع  84بعرض   للمرسر

ك للمتسابق حرية اختيار اسلوب الظهار المعماري المناسب  •  . لفكارهيت 

 يلزم أن تكون جميع اللوحات خالية من أي إشارة السم أو شخصية المتسابق.  •

ي مربــع صغتر  •
يمير  أسفل كل لوحة ( بالتسلسل الذي يرغب فيه لعرض لوحاته  عىل المتسابق ترقيم لوحاته ) ف 

 . من اعىل ال اسفل ،بالمعرض

 
 
 

 النسخة الرقمية: 

 . عىل اسطوانة مدمجةارفاق نسخة من اللوحات  المرشحير  للمرحلة قبل النهائية فقط يطلب منهم  •

ي حالة رغبة المتسابق يمكن ارفاق فيلم تسجيىلي  •
وع بحد اقص دقيقتير  Animation ف  ليتم عرضه   للمرسر

 )اختياري(.  اثناء المعرض

 

 
 
 

 وتشمل اللوحات الرسومات اآلتية: 
 

ي المهمة االول( بالتفصيل  دراسات توضح الفكر التصميمي  بمقياس رسم مناسب )سبق ذكرها  •
 ف 

 1/100المساقط الفقية للوحدات السكنية لكل نموذج بالفرش بمقياس رسم   •

ي من العمارة السكنية بمقياس رسم  •
 1/200المساقط الفقية للدور الرض 

 1/200المتكرر من العمارة السكنية بمقياس رسم   دوار لأل المساقط الفقية  •

ي توضح نظم النشاء  اتالقطاع •
 1/200بمقياس رسم    المعماريوالطابع التجميع و والواجهات الن 

 1/400بمقياس رسم  وقع العام الم •

ي و منظ • .  للمبن  ر خارحر ي
 السكن 

 مناظتر داخلية للوحدات السكنية.  •

 اي مناظتر او رسومات توضيحية يود المتسابق اضافتها لتوضيح افكاره.  •
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 تحكيم  اللجنة 
 

 تتشكل لجنة التحكيم بعضوية كل من : 

 )معماري(             م/ شهاب مظهر      •

 )معماري ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري(        محمد ابو سعدة   / ا م.  •

 )معماري(          م/ حاتم السعيد         •

 

 أسلوب ومعايتر التقييم
 

 أسلوب التقييم: 
 

وعات. تقوم لجنة االمانة الفنية  ●  بوضع اكواد شية للمرسر
ي أول جلساتها باستخدام معايتر التقييم المقيمة بدرجات محددة.  ●

 تجتمع لجنة التحكيم وتبدأ ف 
 لهذه الدرجات.  ●

ً
 تسجيل تقديراته طبقا

ً
 يتول كل عضو منفردا

وعات المرشحة للتصفية النهائية وابالغ لجنة االمانة  ●  الفنية بها. يعقب ذلك فرز التقديرات واختيار المرسر
 تقوم لجنة االمانة الفنية بإبالغ المتسابقير  المرشحة اعمالهم للتصفية النهائية، لتسليم اعمالهم باليد.  ●
وعات المرشحة   ● تجتمع لجنة التحكيم مرة اخرى وعىل ضوء المداوالت والمناقشات والمقارنات بير  المرسر

وعات الفائزة بأغلبية عدد الصوا  ت. يتحدد للجنة ترتيب المرسر
ة شهادات تقديرية.  ● وعات المتمتر  اءى للجنة التحكيم منح بعض المرسر  قد يت 
ي للجنة التحكيم ويعتمد من أعضاء اللجنة.  ●

ي يتم كتابة المحرص  النهانئ
 بانتهاء عملية التحكيم الفن 

  تقوم لجنة االمانة الفنية بفض المظاريف الرسية الخاصة بأسماء المتسابقير  بحضور لجنة التحكيم ومن ثم  ●
 تكشف أسماء الفائزين. 

 به حيثيات ما   ●
ً
تصدر لجنة التحكيم النتيجة النهائية للمسابقة من خالل تقرير ترفعه إل المؤسسة موضحا

 توصلت إليه من قرارات أو توصيات. 
 تقوم المؤسسة بتحديد موعد االعالن عن النتيجة النهائية.  ●

  

 : معايتر التقييم
 

 (100لكل عنرص من عنارص التقييم.  )مجموع الدرجات  10 اىل  1يتم منح درجة من  
 

 عنارص التقييم: 
 تصميم الوحدات السكنية:  

1.   . ي تصميم الوحدات السكنية بما يتالءم مع احتياجات المستخدمير 
 االبتكار ف 

ي استخدامات .2
 الفراغات الداخلية للوحدة.  المرونة ف 

 الخصوصية الداخلية والخارجية.  .3
ي تجميع .4

ي والرأسي عىل مستوى  النماذج االبتكار ف 
.   المسقط االفق   لتكوين المبن 

 
  : ي
 تصميم المبن  السكن 

 االستخدام االمثل لقطعة االرض.  و  قوانير  البناء اتباع .5
ي تصميم الواجهات الخارجية بما يتماسر مع اال .6

. االبتكار ف  ي
 قليم المناح 

 . اقتصاديةاستخدام تكنولوجيات بناء ونظم إنشاء  .7
 التكامل مع خصائص الموقع الطبيعية والبيئية.  .8
كة للفراغات االستغالل االمثل .9  . داخل وخارج المبن   المشت 

ي عرض االفكار.  .10
 االبتكار ف 
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 الجراءات التنظيمية
 

 

وط التقدم للمسابقة:   شر

 بشكل فردي او كمجموعات عمل. واء  سنة(، س  40المسابقة مفتوحة للمعماريير  المرصيير  الشباب )بحد اقص   •

ي حالة مجموعات العمل يمكن  •
ي   ان  ف 

ط ان يكون ممثل المجموعة عضو ف  تضم طلبة من كليات العمارة،  برسر

 اد بما فيهم ممثل المجموعة. الشعبة المعمارية، واال يزيد عدد اعضائها عن اربعة افر  –نقابة المهندسير   

اك بعمل واحد فقط.  •    يحق لكل متسابق االشت 

 
ي للمسابقة: 

نامج الزمن   التر

 
ي المسابقة وسحب  :  فتح باب الت ٢٠٢١يناير    15 ●

اطات الفنية المرجعية  كراسةسجيل ف  كما هو موضح  ،  االشت 

ي "اجراءات التسجيل". 
 بالتفصيل ف 

الموقع  2021مارس    15 ● عىل  االعمال  تسليم  موضح  ، للمؤسسة  الرسمي :  هو  ي  بالتفصيل  كما 
اجراءات  "ف 

 . "التسجيل

   تقوم المؤسسة ●
ً
ي حدث عام يتم تغطيته    الحقا

بتحديد موعد االعالن عن النتيجة وتوزيــــع الجوائز والمعرض ف 
ي شن  وسائل االعالم. 

    ف 

 
 اجراءات التسجيل: 

 
ي   ●

، وذلك من الموقع الرسمي لمؤسسة فاروق حسن 
ً
اطات المرجعية مجانا يتم التسجيل وتحميل كراسة االشت 

والفنون   من    ghttp://apply.faroukhosnyfoundation.orللثقافة  اعتبارا       2021يناير     15  وذلك 
 . 0:01الساعة 

 غلق باب التسجيل   ●
ً
مارس    15  قبل تاريــــخوذلك  عىل الموقع الرسمي للمؤسسة  برفعها    االعمال  تسليم  ، وايضا

   24:00الساعة   2021
للمسابقة   ● الفنية  المانة  النهائيةلجنة  قبل  للمرحلة  المرشحير   بإخطار  اعمالهم  ، وذلك  فقط  ستقوم  لتسليم 

 المؤسسة(.   )يتم تحميلها من موقع، ويرفق بها مظروف مغلق به استمارة التسجيل موقعة من المتسابقير   باليد 
بالمسابقة يجب أن تكون خالية من ● تقدم وتسلم  ي 

الن  أو أي إشارة تدل عليه أو عىل    العمال  المتسابق  اسم 
وع. مخالفة ذلك تؤدى إل رفض  و ية التحكيم، شخصيته لضمان ش   المرسر

ي كتابة السماء    تستخدم ●
ية  والبيانات عىل اللوحاتاللغة العربية ف  ي كتابة العداد    ويجوز استعمال النجلتر 

فقط ف 
 والبعاد. 

وع واحد  ●  فقط.  ليس من حق المتسابق المشاركة بالمسابقة بأكتر من مرسر

 
 : حاالت رفض األعمال المقدمة

 
ي تسليم العمال عن  ●

 . الموعد المحدد التأخر ف 
ام بقواعد ا  ●  . لرسية باللوحاتعدم االلت  
ام بأسلوب ومتطلبات تقديم العمال  ● ي هذهعدم االلت  

 الكراسة.  الموضحة ف 
وع ●  لمرسر

ً
ا  مباشر

ً
وع منقول أو محرر تحريرا   سب،  إذا ثبت للجنة التحكيم أن المرسر

ً
ه أو عرضه أو تنفيذه محليا ق نرسر

 .
ً
 أو خارجيا

  

http://apply.faroukhosnyfoundation.org/
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وط   2021لجوائز الفنون لعام  والقواعد واألحكامالشر
 

القواعد هذه  قراءة  لعام يرحر  الفنون  جوائز  لمسابقات  الثانية  الدورة  ي 
ف  مشاركتك  وتسليم  تقديم  التابعة   2021 قبل 

والفنون للثقافة  ي 
فاروق حسن  قابل   .لمؤسسة  مطلق وغتر  وتوافق بشكل  قّر 

ُ
وت تدرك  المسابقات،  ي هذه 

ف  بمشاركتك 
وط والحكام التالية ام والتقيد بالقواعد والرسر وط، عىل االلت    :لإللغاء ودون أية شر

 المشاركات 

نت   .1 ي المسابقة عىل شبكة االنت 
ي المسابقات )“المشاركات”( فقط من خالل صفحة التسجيل ف 

يمكن تقديم مشاركاتك ف 
ي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي 

 ghttp://apply.faroukhosnyfoundation.or .والن 

ي  .2
ف  المشاركات  قبل 

ُ
) لعمارةا   جائزة  ت الساعة  من  بتاريــــخ  00:01بدًء  الساعة  2021  يناير من    15(                  24:00وحن  

العربية  2021  مارس  15بتاريــــخ   أية   .(GMT +2) بتوقيت جمهورية مرص  تقبل  الوقت  لن  بعد  تقديمها  يتم  مشاركات 
د
ّ
 .المحد

ي    ( سنة40أربعون )ن  عتؤكد بقبولك لهذه القواعد بأن عمرك ال يزيد   .3
. كما تدرك وتوافق  )جائزة العمارة(  2021مارس    15ف 

ي يتبيرّ  أ
ي وأي عمل فن 

 ودون إشعار إضاف 
ً
عمره    يزيد نه قد تم تقديمه من قبل مشارك  عىل أن الجائزة سوف تستبعد تلقائيا

ي  ( سنة40أربعون )عن 
 .2021مارس  15 ف 

ي    .4
ي نقابة المهندسير  )  ةالعمار  جائزة ف 

 ف 
ً
 (يةعمار مشعبة الاليجب أن يكون المشارك عضوا

 

 العمل المشارك 

المشارك عىل أية شعارات و/أو رموز و/أو أية إشارات و/أو عالمات أخرى    المعمارىالرسم    – التصميم  يجب أال يحتوي   .1
ه ، وفق تقديرها المطلق، مخالفية عمل تعتاتقييم واستبعاد مضافة، تحتفظ المؤسسة بحق   تر

ً
 .لما سبق ذكره  ا

ء و/أو أي محتوى    معماريةرسومات    – تصميمات  ية  اسيتم استبعاد   .2 ل أو تتضّمن أي محتوى غتر مناسب و/أو ُمشي
ّ
تمث

 .آخر ُيعتتر غتر متوافق مع الخالق العامة

ي إحدى    معمارىرسم    –تصميم  ال يجوز المشاركة بأي   .3
المسابقات المحلية أو الدولية أو أية  ربــح جوائز سابقة سواء ف 

ي حالة جوائز   2021مارس    15تاريــــخ  وتم العالن عن فوزها قبل    مسابقات أخرى
تصميم  ، كما ال يجوز تقديم أي  العمارة ف 

استبعاد    معمارىرسم    – وسيتم  المسابقات.  ي 
ف  للمشاركة  تجاري،   لي غرض 

ً
مسبقا استخدامه    – تصميمات  ية  اتم 

  ةمخالف  معماريةرسومات 
ُ
ي لما ذ

 ودون أي إشعار إضاف 
ً
 .  كر أعاله من المسابقات تلقائيا

 

 الجوائز 

ي الرابط التالي جوائز المساب .1
:   قات كما هو موضح ف 

http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2/ 

عّينها المؤسسة  .2
ُ
ي ت
قّيم لجنة التحكيم الن 

ُ
د   العمارةمسابقة المشاركة ف   الرسومات -التصميمات  ت

ّ
حد

ُ
 .منها المؤهلةوت

ي    ة المؤهل  المعمارية  اتوالرسوم  -   التصميمات تعرض   .3
ي تخطت الي المرحلة النهائية فقط ف 

جوائز   لجماعالمعرض  الالن 
 .  2021 الفنون

العمارة  المؤهلة لجائزة    المعماريةالرسومات    – و/ أو عرض التصميمات  ق لمؤسسة فاروق حسن  للثقافة والفنون نرسر  يح .4
2021  . 

http://apply.faroukhosnyfoundation.org/
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، ويجب عىلي المؤهلير  تزويد اللجنة المنظمة ببياناتهم الشخصية من   .5 تتواصل اللجنة المنظمة للمسابقة مع المؤهلير 
 فقطتاريــــخ طلب المشاركة ذلك ويتم تسليم الجائزة النقدية للفائز 

ً
 .شخصيا

ي حال عدم تواجدهم شخصيا يوم   .6
تسليم    يحق للجان التحكيم والمؤسسة سحب و/أو حجب الجائزة من الفائزين ف 

 . الجوائز

المشاركة وفق تقديرها المطلق ودون    المعمارية الرسومات    – التصميمات  يحق للجان التحكيم رفض أو عدم قبول أي من   .7
ح أسباب ذلك الرفض أو عدم الق ي بذلكالحاجة إل إرسال إخطار أو شر

 .بول للمشارك المعن 

عرض   .8 و/أو  طريقة  بحق كيفية  المطلق  تقديرهم  وفق  وحدهم  التحكيم  لجنة  و/أو  للمؤسسة    – التصميمات  يحقق 
اض من المشارك عىلي طريقة و/أو عرض    المعماريةالرسومات     المعمارية الرسومات    –التصميمات  المشاركة دون العت 

 .المشاركة ويكون العرض ملزما لجميع المشاركير  

فرض عىل أية جائزة قد يحصل  يتحّمل الفائزين مسؤولية   .9
ُ
ائب أو رسوم و/أو حكومية و/أو محلية و/أو نقابية ت دفع أية رص 

ي المسابقات 
 .عليها من خالل المشاركة ف 

يجوز   .10 وال  المشاركير   لجميع  وُملزًما  نهائًيا  بالمسابقات  تتعلق  ي 
الن  المور  بشأن كافة  الجوائز  تحكيم  لجان  قرار  يكون 

اض عليه  .االعت 

ي ترشيحه للمرحلة النهائية وتسليم  تأهل المت  .11
من    ها مرشح لالطالع علي لل  المعماريةالرسومات    – التصميمات  سابق اليعن 

ي التخطي للمرحلة النهائية و/أو الفوز بالمسابقة
 .قبل لجنة التحكيم ال يعن 

ي المعرض الجماعي   المعماريةالرسومات    – التصميمات  تعرض   .12
ي حال تخطيها للمرحلة النهائية ف 

  2021الفنون    لجوائز   ف 
 .قا لجدول وقواعد المسابقةوف

وط والحكام   .13 ي للثقافة والفنون هي المسؤول الوحيد عن المسابقات ووضع جميع القواعد والرسر
مؤسسة فاروق حسن 

 .للمسابقة

المشاركة أو طلب تسليم   .14 بيانات طلب  ي 
بيانات غتر صحيحة أو عدم تطابق ف    المعمارية الرسومات    – التصميمات  أي 

ي االستبعاد التام
ي المرفقات المطلوبة يعن 

 .من المسابقة دون أي مسؤولية مادية أو أدبية عىلي المؤسسة ونقص ف 

وط   .15 الرسر تغيتر  و/أو  الجوائز  و/أو حجب  المسابقات  إلغاء  ي 
ف  ي حقها 

ف  والفنون  للثقافة  ي 
فاروق حسن  تحتفظ مؤسسة 

 .والحكام و/أو إختيار مكان فعاليات المسابقات وتنظيمها و/أو إلغاءها

للثقافة والفنون .16 ي 
فاروق حسن  أو    مؤسسة  المتسابقير   إنتقاالت  فيها  بما  المسابقات  ي 

ف  أي مصاريف  مسئولة عن  غتر 
أي   المعماريةالرسومات    –التصميمات   يبية و/أو  أي مصاريف رص  المؤسسة و/أو  أو مقر  الفعاليات  إلي ومن  المشاركة 

 .مصاريف أخري

 .المشاركة المعماريةالرسومات  –التصميمات  ال تتحمل المؤسسة أي مصاريف تأمينية عىل  .17

النهائية وفقا  لل   المعماريةالرسومات    –التصميمات  تسليم   .18 قبل  المرحلة  إلي  التخطي  ي حالة 
ف  مرشح لالطالع والعرض 

 . للجدول الزمن  وقواعد المسابقات

المؤسسة   .19 المسابقات   ةالمشارك  المعماريةالرسومات    –التصميمات  بتحتفظ  انتهاء فعاليات  ي 
تاريــــخ استالمه وحن  من 

 .والجوائز

ي حالة حن  إنتها   ةالمشارك  المعماريةالرسومات    –التصميمات  ال يحق للمتسابق المتأهل طلب أو سحب   .20
ء الفعاليات وف 

د   ي المسابقات وتست 
ي حال فوزه ف 

إرصاره يعتتر ذلك إنسحاب رسمي له من المشاركة وتجرده من كل الحقوق الدبية ف 
 .المؤسسة قيمة الجائزة ودرع التكريم و/أو شهادة التقدير

ي حال تخطيه للمرحلة ا  .21
ي أي فعاليات ف 

م المتسابق بالحضور والمشاركة الفعالة ف   .لنهائيةيلت  
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 حقوق الملكية الفكرية 

ي حال وصول   .1
 ورخصة    المعمارية الرسومات    – التصميمات  ف 

ً
إل المرحلة النهائية من التحكيم، فإنك تمنح المؤسسة حقا

وملفات  وصور  الشخصية  صورك  الستعمال  وذلك   ، للغتر منحها  ويمكن  أتاوة  ودون  حرصية  وغتر  وعالمية  دائمة 
ها ونسخها وعرضها وتنفيذها وتعديلها وتنقيحها واستحداث أعمال مشتقة منها    المعماريةالرسومات    –التصميمات   ونرسر

ويــــج لها أو لي جزء منها بأي شكل من الشكال وباستخدام أي من الوسائط   وتوزيعها ومنح حق توزيعها وطباعتها والت 
ي أي مكان من العالم ولي غرض

ي أي وقت الحق وف 
من الغراض يتعلق بالمسابقات والنرسر    سواء كانت معروفة اآلن أو ف 

ات المطبوعة و/أو  ويجية المطبوعة والرقمية الخاصة بالجوائز مثل مجالت الجوائز و/أو الكتيبات والنرسر ي المواد الت 
ف 

ويــــج للمسابقات الالحقة  نت و/أو الت  ها من المواقع المتاحة للجمهور عىل شبكة االنت  ي و/أو غتر
ون  موقع الجائزة اللكت 

ويــــج بشكل عام لعمال الجوائز  .و/أو الت 

 ورخصة دائمة وعالمية وغتر حرصية دون أتاوة ويمكن منحها   .2
ً
ي المسابقات ، فإنكم تمنح المؤسسة حقا

ي حال فوزك ف 
ف 

، وذلك الستعمال تلك الملفات أو   ها    ةالمشارك  المعماريةالرسومات    –التصميمات  للغتر ونسخها  وصورك الشخصية ونرسر
ي أي وقت  

ويــــج لها بأي شكل من الشكال وباستخدام أّي من الوسائط سواء كانت معروفة حالًيا أو ف  وعرضها وتوزيعها والت 
ي ذلك دونما حرص:  

ي أي مكان من العالم ولي غرض من الغراض، بما ف 
  المعمارية الرسومات    – التصميمات  وعرض  الحق ف 

ا   جماع  معرضف    يتضّمن مختارات من  ي كتاب 
ها ف  ي  المُ   المعماريةالرسومات    –التصميمات    للفائزين أو نرسر

شارِكة ف 
ي مطبوعات الجوائز أو إبراز 

ها ف  ي المسابقات  المعماريةالرسومات  –التصميمات  المسابقات، أو نرسر
المشاركة أو الفائزة ف 

ويــــج بشكل عام   ونية والت  ي المواقع اللكت 
مؤهلة للمرحلة النهائية لجوائز الفنون ال   المعماريةالرسومات    –تصميمات  للف 

2021 . 

 المسؤولية 

الفرع .1 والجهات  كائها  الجوائز وشر تحكيم  ولجان  المؤسسة  ر عن  الرص  بدفع  القواعد  لهذه  بقبولك  م  لها  تلت   والتابعة  ية 
ووكاالت إعالناتها ووكالئها وموظفيهم ومسؤوليهم وممثليهم وبإخالء مسؤوليتهم وتعويضهم وإبراء ذمتهم بشأن جميع  
اعات واالتفاقيات والتعويضات والدعاوي وأسباب الدعوى مهما كان  المسؤوليات واالدعاءات والحكام والطلبات والت  

ق بأي شكل من الشكال بالمسابقات أو إقامة المسابقات أو   –طبيعتها  ومهما كانت أسبابها أو    – نوعها  
ّ
ي تنشأ أو تتعل

الن 
بقبول أو استعمال أو إساءة استعمال أو حيازة الجوائز الممنوحة، سواء كان ذلك بموجب القانون أو مبادئ العدالة. كما  

المؤسسة   قبلكم ضد  من  رفعها  أو  إقامتها  يمكن  ادعاءات  أية  النشطة  تتنازل عن  من  بأّي  أو  بالمسابقات  يتعلق  فيما 
ّ بسبب  ي

ّ أو جزنئ ر أو االدعاء بشكل كىلي
الناتجة بأي شكل عن المسابقات، حن  وإن نشأ الرص  الُمتصلة أو  الُمصاحبة أو 

ر عنها بشأن أي ادعاء ينشأ عن   إهمال أو إهمال جسيم ترتكبه المؤسسة. كما توافق عىل تعويض المؤسسة ودفع الرص 
ي ذلك  مشارك

 
ي المسابقات بما ف

 
ي يقيمها أو يرفعها أو يرّص عليها الغتر بناًء عىل أي    – دونما حرص    – تك ف

كل االدعاءات الن 
ي المسابقات 

ر قد يلحق بك أو بهم فيما يتعلق بمشاركتك ف   .إخالل أو رص 

م بأّي من هذه   .2 ي حال اعتقدت المؤسسة وفق تقديرها المطلق بأنك لم تلت  
ي للثقافة  ف 

القواعد، يحق لمؤسسة فاروق حسن 
بشأن  تكّبدتها  ي 

الن  التكاليف  عن كافة  المؤسسة  تعويض  عليك  يجب  وعندها  المسابقات،  من  استبعادك  والفنون 
ي ذلك   المعماريةالرسومات  –التصميمات 

ي المسابقة، وبشأن حفل توزيــــع الجوائز، بما ف 
مة من قبلك ومشاركتك ف 

ّ
الُمقد
ي حال وكما يكون ذلك نافذ

 مبلغ الجائزة النقدية وإعادة أية جوائز  دونما حرص )ف 
ّ
( أية تكاليف سفر تكّبدتها المؤسسة ورد

ً
ا

 .تذكارية أو شهادات إل الجائزة عىل نفقتهم الخاصة

قدت أو تأخرت أو ضاعت أو ُشقت أو كانت غتر واضحة  .3
ُ
ال تتحّمل المؤسسة تحت أي ظرف المسؤولية عن أية مشاركة ف

 .أو غتر كاملة

ن من إقامة المسابقات كما هو متوقع لي سبب أو  ال تتحّمل ا  .4
ّ
ي حال عدم التمك

لمؤسسة تحت أي ظرف المسؤولية ف 
عيق أو تؤثر عىل إدارة أو أمن أو حيادية أو نزاهة المسابقات أو إقامتها  

ُ
أسباب أخرى خارجة عن نطاق سيطرة المؤسسة ت

أو إنهاء أو تعديل أو إيقاف المسابقات كما تعتتر ذلك    بشكل مناسب، تحتفظ المؤسسة، وفق تقديرها المطلق، بحق إلغاء
 و/أو استبعاد أي مشارك من و/أو اختيار الفائزين من بير  كافة  

ً
مة   المعماريةالرسومات    –التصميمات  مناسبا

ّ
الُمشاركة الُمقد

ي تصحيح أي خطأ طباعي أو مطبعي أو أخطاء  
قبل النهاء أو اللغاء أو التعديل أو اليقاف. كما تحتفظ المؤسسة بالحق ف 

ي أي وقت
 .برامج كمبيوتر أو الخطاء التشغيلية ف 
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